
Programação do CULTO MENSAL NO LAR – Setembro de 2022 

COM ALTAR 

Observações:  

OFERENDAS: Para o Altar de Deus, pode-se oferecer o SEISEN (água, sal e arroz) ou apenas 

um copo com água. Para o Mitamaya, alimentos. 

Pedimos que, por gentileza, logo após o término do Culto em seu lar, comunique o responsável 

de Igreja com quem está ligado, passando-lhe as seguintes informações: 

      - Nome do oficiante; 

      - Data do culto; 

      - Quantos membros e quantos frequentadores participaram, incluindo crianças. 

 

LOCUÇÃO 

(Locutor dizer apenas as partes em negrito) 

Início do Culto Mensal de Setembro de 2022 

 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto, cumprimento com 3 reverências e 3 palmas) 

Oração do Culto Mensal  (em anexo) 

 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos, cumprimento com 3 reverências e 3 palmas) 

Nomes Divinos 

 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, todos juntos, sem cumprimentos) 

Palavras de Oração e Oração do Senhor 

 

Reverência à Imagem Divina de Meishu-Sama 

 
(Na frente do Mitamaya, todos juntos, com duas reverências e duas palmas) 

Saudação aos Antepassados 

 
(Na frente da Imagem da Luz Divina, apenas o oficiante do culto; sem cumprimento) 

Salmos de Meishu-Sama (em anexo) 

 

Leitura das Sagradas Palavras de Meishu-Sama  (em anexo) 

 

Término do culto



 

ORAÇÃO DO CULTO MENSAL 

Setembro de 2022  

Ó Deus, representando o Vosso humilde servidor — Kyoshu, Yoichi Okada (*1) 

— reunimo-nos perante Vós e oferecemos nossa mais sincera e humilde oração a 

Vós: Vós que sois o Senhor de toda a criação, o Deus único e nosso Pai nos Céus; 

Vós que viveis e respirais neste exato momento no Paraíso que brilha 

gloriosamente no centro da consciência de cada um de nós.  

Ó Deus, fostes Vós quem presidiu a Cerimônia Especial de Comemoração do 

Nascimento do Messias que aconteceu em 15 junho deste ano! Desde então, como 

a Vossa divina obra continuou avançando sem descanso, nós, que viemos a saber 

que o novo Céu e a nova Terra existem dentro de cada um de nós, nos reunimos 

aqui hoje, nesta auspiciosa data, para celebrar o Culto Mensal.  

Ó Deus, nós louvamos a Vós! Nós louvamos a Vós, que acolhestes todo o 

Universo e todas as coisas nele dentro da Vossa nova obra de criação!  

Permiti-nos, ó Deus, devolver toda a glória da Vossa obra na Vossa mão.  

Permiti-nos, ó Deus, reverenciar a obra de expiação e ressurreição que Vós 

concretizastes juntamente a Jesus.  

Permiti-nos, ó Deus, corresponder às Sagradas Palavras de Meishu-Sama – as 

Sagradas Palavras que dizem que salvaremos toda a raça humana pela atuação 

em consonância com os cristãos.  

Permiti-nos, ó Deus, regressar ao Paraíso que existe dentro de nós e entregar, 

através do nome Messias, todos os pensamentos e sentimentos que surgem em 

nosso coração e mente na Vossa mão – os pensamentos e sentimentos que Vós 

já expiastes e perdoastes.  

Permiti-nos, ó Deus, servir na obra de salvação através da expiração e 

inspiração – a obra que é plena de esperança e glória, faz toda a criação reviver 

e, assim, faz todas as pessoas nascerem de novo como filhos de Deus.  

Este ano, ó Deus, marca o centésimo quadragésimo aniversário do nascimento 

de Meishu-Sama. Permiti-nos, ó Deus, celebrar o Culto do Natalício de Meishu-

Sama deste ano com grandioso júbilo!  

Ah, Deus, que toda glória, autoridade e bênção sejam para sempre Vossas, 

pois Vós, e somente Vós, sois Rei para todo o sempre. Amém.  

(*1) Entoar “Kyoshu, Yoichi Okada” em voz baixa.  



 

Culto Mensal de Setembro de 2022 

SALMOS DE MEISHU-SAMA 

  

O tempo para realizar a divina obra 

Sob Oshin Miroku já terminou, 

Ou seja, a salvação pela ocultação da verdadeira identidade de alguém 

Ao se misturar com os outros e 

Se rebaixar para salvar os outros terminou. 

—————  

Finalmente, 

A obra de Oshin Miroku terminou como um sonho passageiro – 

A obra de salvação pela ocultação da verdadeira identidade de alguém 

Ao se misturar com os outros e 

Se rebaixar para salvar os outros terminou. 

—————  

O mundo de Buda já terminou. 

Agora, 

Nós entramos no mundo de Deus. 

—————  

O Universo inteiro está agora em um estado de grande angústia. 

Ele está tentando se livrar da sua velha casca! 

—————  

Oh, como é inspirador 

Que o Messias ressuscita 

Corajosamente e sem hesitação, 

Jogando fora as roupas de Oshin Miroku! 

 



 

Culto Mensal de Setembro de 2022 

SAGRADAS PALAVRAS DE MEISHU-SAMA 

Sermão de 1° de março de 1954 

Vocês podem estar certos do seguinte: existem certas coisas que não serão 

toleradas de agora em diante, embora tenham sido toleradas até hoje. Ou seja, 

Deus está se tornando mais severo.  

Até hoje, Deus tem tolerado muitas coisas, assim como o ditado wako dojin, 

que significa ocultar a verdadeira identidade de uma pessoa ao se misturar com 

outras pessoas e se rebaixar a este mundo para salvá-los. Mas, com o passar do 

tempo, tudo será como o “joio e o trigo”.  

As coisas que foram toleradas por Deus até hoje não serão toleradas de 

agora em diante. De fato, muitas coisas não serão mais toleradas. Portanto, de 

agora em diante, é importante analisar meticulosa e cuidadosamente vários 

assuntos e claramente decidir se é joio ou se é trigo. 

   Sermões para ministros, N°29 


